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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 

 
 مقد ِّمة

 
احلمُد هلل القريِب اجمليب، والصالُة والسالُم على النبِي احلبيب، وعلى اآلِل والصحِب 

 املكَرمني، وبعد:
 

اخللق، وقصُص  وحوادُث بدءِ  يها أخبارُ الكرمية، ففآفاَق التاريِخ رحبٌة يف السنِة النبويِة فإن 
وأحواٍل عليهم الصالُة والسالم، وأخباُر املاضني يف كلِي ما ورَد عنهم، من عباداٍت األنبياِء 

وحىت وأولياٍت للعربِة والعظة، إضافًة إىل أخباِر اجلاهلية،  وحىت إشاراتٍ  وسرٍي وسلوك،
تصنَُّف يف التاريخ،  وحوادثَُه املتوقَّعُة  املستقبِل من السريِة النبوية، بل إن أخبارَ  جوانَب عديدةٍ 

   ءاُت الرسوِل صلى هللا عليه وسلم.نبو هنا وهي 
كانت  ًة ما  وخاصَّ أربعني حديثًا، تبلُغ  وقد أحببُت مجَع طائفٍة متنوِيعٍة من هذه األحاديث، 

،  وخرَّجُت مجيَع أحاديثها ،وعلَّقُت عليها تعليقاٍت خفيفة وواضحة،ها قريبًة من والفائدةُ  العربةُ 
 اقتصرُت منها على الصحيح.قد مع بياِن ُحكمها، ما مل تكْن يف الصحيحني أو أحدمها، و 

 هبذه األربعني، زايدًة عليها. من أحاديِث املستقَبِل وأحلقُت حديثني 
 التوفيق.العون و ومن هللا أستمدُّ  
 

 حممد خري يوسف  
 هـ12/12/1436
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(1 ) 
 بدُء اخلَلق 

 
 ُحصني، أن رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم قال: ان بنِ عن عمر 

رِّ كلَّ شي تبَ ه، وكان عرشُه على املاء، وكَ غريُ  ء  شي كان هللُا ومل يكن  " ، وخلَق ءيف الذ ِّك 
 ". ضالسماواتِّ واألر 

 
 (.3019جزٌء من حديٍث رواُه البخاري )

 
 والذيِكر: اللوُح احملفوظ.

 
 

(2 ) 
 َخلُق آدَم عليه السالم

 
 أيب هريرَة رضَي هللا عنه، عن النبِي صلى هللا عليه وسلم قال: نع
من املالئِّكةِّ  كَ على أولئ فسل ِّم   اذهب   :قالمث  ، ستُّوَن ذراًعا طولُهُ و خلَق اَّللَُّ آدَم "

السَّالُم عليَك  : فقالوا ،السَّالُم عليكم :فقال ، حتيـَُّتك وحتيَُّة ذر ِّيَّتِّكَ  ،وَنكيُّ ما حي فاستمع  
فلم يزلِّ اخللُق   ، من يدخُل اجلنََّة على صورةِّ آدملُّ فك "، ورمحُة اَّللَّ "فزادوُه  .ُة اَّللَِّّ ورمح

 ". نقُص حَّتَّ اآلنَ يَ 
 

 (.2841) (، صحيح مسلم3148صحيح البخاري )
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اليت كان عليها يف   على صورتهِ  نشأتهِ  يف أولِ  قَ لِ أنه خُ  املرادُ :  رمَحُه هللاالنوويُّ  قال اإلمامُ 
  يف اجلنةِ  وكانت صورتهُ  ،يتها كذريِ أطوارً  ومل ينتقلْ  ،استون ذراعً  وهي طولهُ  ،وتويف عليها ضِ األر 

 .(1)مل تتغريَّ  ،يف األرض هي صورتهُ 
 
 

(3 ) 
 اختتاُن إبراهيم عليه السالم

 
 عن أيب هريرَة رضَي هللا عنه قال: قال رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم:  

 ". ابلَقدُّومالُم وهو ابُن مثاننَي سنةً اخَتنَت إبراهيُم عليه الس "
 

 (، واللفظ لألول.2370(، صحيح مسلم )3178صحيح البخاري )
 
 

(4 ) 
 األنبياُء واخللفاء

 
عِن النبِي صلَّى هللُا عليِه   دِيثُ حي ، فسمعتهُ هريرَة مخَس سنني قاعدُت أابعن أيب حازٍم قال: 

 وسلََّم قال: 
، وإنه ال نيبَّ بعدي،  نيب   هُ فَ لَ نيبٌّ خَ  ما هلكَ ، كلَّ بياءناألهم كانت بنو إسرائيَل تسوسُ "

 .  " كثرون فيَ  خلفاءُ  وسيكونُ 
 قالوا: فما أتمُران؟  

، أعطوهم حقَّهم، فإنَّ هللَا سائُلهم عم  يعةِّ األولِّ ُفوا ببَ "قال:   ". ا اسرتعاُهمفاألولِّ
 

 

 . 17/178شرح النووي على صحيح مسلم ( 1) 
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 (.1842(، صحيح مسلم )3268)صحيح البخاري  
 

(5 ) 
 الغرق حاُل فرعون عند 

 
 عن ابِن عباس، أن النبَّ صلى هللا عليه وسلم قال:

َرائِّيلَ َآَمن ُت أَنَُّه اَل إَِّلَه إِّالَّ }ملَّا أغرَق اَّللَُّ فرعوَن قاَل: " سورة ] {الَّذِّي َآَمَنت  بِّهِّ بـَُنو إِّس 
يف فيهِّ   ذ  من حالِّ البحرِّ فأدسُّهُ فلو رأيَتين وَأان آخِّ  ،فقاَل جربيل: اي حممَّد، [90يونس: 

 ".َكُه الرَّمحةرِّ خمافَة أن ُتد
 

 (.5206( وقال: حديث حسن، صحيح اجلامع الصغري )3107رواه الرتمذي )
 

 البحر: طينُه األسود.  وحالُ 
 دخلُه يف فمه. أدسُُّه يف فيه: أُ 

 . (2)فتنالُه رمحُة هللا ،خمافَة أن تدركه الرمحة: أي خشيَة أن يقوَل ال إله إال هللا
 

(6 ) 
 ذين تكلَّموا يف املهدثة الالثال 

 
 عن أيب هريرة، عن النبِي صلى هللا عليه وسلم قال:

 : ثالثةم  يف املهدِّ إال مل يتكلَّ "
  .عيسى

، فقال: أجيُبها  عتهفدَ  أمُّهُ  ، جاءت هُ ي، كان يصل ِّ يج  رَ وكان يف بين إسرائيَل رجل  يقاُل له جُ 
يف صومعتِّه،  يج  رَ وكان جُ  .ساتاملومِّ وجوَه  هُ ريَ حَّت تُ  تهُ : اللهمَّ ال تُ فقالت ؟أو أصل ي

 

 . 8/417حتفة األحوذي ( 2) 
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ها، فوَ  فأمكنت هُ ت  راعًيا ، فأتَ فأَب  مت هُ ضت  له امرأة  وكلَّ فتعرَّ  : ، فقالتت  غالًمالدَ من نفسِّ
 ى الغالمَ مث أتَ  ، ىَأ وصلَّ فتوضَّ  .وهوسبُّ  ، وأنزلوه ،فكسروا صومعَته ،وه ، فأتَ ريج ن جُ مِّ 

من ؟ قال: ال، إال من ذهب بين صومعَتكَ قالوا: نَ   .لراعيل: ا؟ قااي غالم ن أبوكَ فقال: مَ 
 .  طني

: اللهمَّ  ، فقالت، فمرَّ هبا رجل  راكب  ذو شارةبين إسرائيلُع ابًنا هلا من رضِّ وكانت امرأة  تُ 
  مث أقبلَ  .ين مثَلهفقال: اللهمَّ ال جتعل على الراكبِّ  ثديها وأقبلَ  اجعل  ابين مثَله، فرتكَ 

: كأين أنظُر إىل النيب ِّ صلى هللُا عليهِّ وسلََّم ميصُّ إصبَعه أبو هريرةقال  -صُّه لى ثديها ميع
ين  : اللهمَّ اجعلفقال ثديها فرتكَ  .اللهمَّ ال جتعل  ابين مثَل هذه :فقالت ة  مث مرَّ أبمَ  -

  ُة يقولون: سرقت، ، وهذه األمَ ؟ فقال: الراكُب جبَّار  من اجلبابرةذاك : ملَ مثَلها، فقالت
 ". زنيت، ومل تفعل

 
 (.2550، صحيح مسلم )(1268صحيح البخاري )

 
ذو شارة: أي: صاحُب ُحسن، وقيل: صاحُب هيئٍة ومنظٍر وملبٍس حسٍن يُتعجَُّب منه 

 .(3) وُيشاُر إليه
 

(7 ) 
 أصحاُب الغار

 
 بن عمَر رضَي هللا عنهما قال: مسعُت رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: عن عبدهللا

ن كان قبَلكم، حَّت أَوُوا املبيَت إىل غار  فدَخلوه، فاحنَدرت  صخرة  ثالثُة رَهط  مَّ  قَ طلان"
هللاَ   اجيكم من هذه الصخرةِّ إال أن تدعو من اجلبلِّ فَسدَّت  عليهُم الغاَر، فقالوا: إنه ال يُن

   . صاحلِّ أعمالِّكمب

 

 . 6/483فتح الباري ( 3) 
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، وكن ُق قبَلهما أهاًل وال  ُت ال َأغبُ فقال رجل  منهم: اللهمَّ كان يل أبَوانِّ شيخانِّ كبريانِّ
  ، ، فحَلبُت هلما َغبوَقهماح  عليهما حَّت انمارُ يب يف طلبِّ شيء  يوًما، فلم أَ  َأى، فنمااًل 

ظُِّر  ، فلبِّثُت والقَدُح على يدي أنتقبَلهما أهاًل أو مااًل  قَ َأغبُ  ، وكرِّهُت أنوَجدُُتما انئَمنيف
اللهمَّ إن كنُت فَعلُت ذلك   . اب َغبوَقهماشرِّ ف ،، فاستيَقظاالفجر قَ استيقاَظهما حَّت بر 

ال يسَتطيعون  فانفَرَجت  شيًئا . ا ما حنن فيه من هذه الصخرةِّ ابتغاَء وجهِّك ففر ِّج  عن  
   ".اخلروج

َعم   كانت  أحبَّ الناسِّ   وقال اآلَخُر: اللهمَّ كانت  يل بنتُ ": صلَّى هللُا عليه وسلَّمالنبُّ قال 
ها فامتنَ  ، فأَردُُتا عن إيل     ، ، فجاَءت ينأَلمَّت  هبا َسَنة  مَن السنني، حَّت عت  مين ِّ نفسِّ

ها، ففعفأعطَيُتها عشريَن وم حَّت إذا قَدرُت   ،َلتائَة دينار  على أن ُُتل َِّي بيين وبني نفسِّ
لَّ لكَ عليها قالت ،  ، فتحرَّجُت مَن الوقوعِّ عليها تـَُفضَّ اخلاََتَ إال حبق ِّه أن   : ال ُأحِّ

اللهمَّ إن كنُت   .ُت الذهَب الذي أعطيُتهاكوتر  ،ُت عنها وهي أحبُّ الناسِّ إيل  ففانصرَ 
غرَي أهنم ال   ،فانفَرَجتِّ الصخرة .فافُرج  عنا ما حنن فيهفَعلُت ذلك ابتغاَء وجهِّك 

   ".يسَتطيعون اخلروَج منها
ُأَجراَء فأعطيُتهم   : اللهمَّ إين استأَجرتُ وقال الثالث": قال النبُّ صلَّى هللُا عليه وسلَّم

وال، حَّت كثـَُرت  منه األم ، فثمَّرُت أجَرهُ  رجل  واحد  تَرك الذي له وذَهبغريَ  ،همأجرَ 
  ى من أجرِّك، منَ : كلُّ ما ترَ َأد ِّ إيلَّ أجري، فقلُت له ، فجاءين بعد حني، فقال: اي عبَد هللا

أسَتهزُِّئ  هزِّئ  يب، فقلت: إين ال اي عبَد هللاِّ ال َتستَ  ، فقال:اإلبلِّ والبقرِّ والغنمِّ والرقيق
كنُت فَعلُت ذلك ابتغاَء وجهِّك   اللهمَّ فإن   .فلم يرتُك  منه شيًئا ، فاستاَقه كلَّهُ   هُ ذَ فأخ .بك

 ". فخَرجوا مَيشون ،فانفَرَجتِّ الصخرة .ا ما حنن فيهفافُرج  عن  
 

 (، واللفُظ لألول.2743(، صحيح مسلم )2152، صحيح البخاري )همتفق علي
 
ُم عليهما أحًدا يف شرِب نصيبهما عشاًء من اللنبأَغُبُق قبلهما:  ال  .(4)أي: ما كنُت أقدِي

 : أي: القحط.أَلمَّْت هبا َسَنٌة مَن السنني
 

 . 71/58 شرح النووي على صحيح مسلم( 4) 
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(8 ) 
 احلرص على وفاء الدَّين

 
 عن أيب هريرَة رضَي هللا عنه، عن النبِي صلى هللا عليه وسلم:

ألَف دينار ، فدفَعها إليه،   ئيَل أبن ُيسلَِّفهُ ين إسرا بعَض ب أن رجاًل من بين إسرائيَل سألَ "
ى هبا  رها، فأدخَل فيها ألَف دينار، فرمَ فنقَ  ، خشبة فلم جيد  مركًبا، فأخذَ  ،يف البحر فخرجَ 

ا  فلم   ،حطًبا الرجُل الذي كان أسَلَفه، فإذا ابخلشبة، فأخذها ألهلهِّ  يف البحرِّ، فخرجَ 
 ."نشرها وجَد املال

 
 .(5) لألول ، واللفظُ (2743، صحيح مسلم )(1427)  صحيح البخاري

 
 نشَرها: قطعها ابملنشار. 

 
(9 ) 

 الفِّرق 
 

 عن أيب هريرة قال: قال رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم:
فرقة،   وسبعنيَ  فرقة، وافرتقتِّ النصاَرى على اثنتنيِّ  افرتقتِّ اليهوُد على إحَدى وسبعنيَ "

 ". ةفرق وتفرتُق أميت على ثالث  وسبعنيَ 
 

(، وذكر الشيخ شعيب أن إسناده صحيح على شرط البخاري،  6247صحيح ابن حبان )
 (.1083صحيح اجلامع الصغري )

 

 . واحلديث مفصَّل يف رواايت أخرى عند البخاري( 5) 
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(10 ) 
 فتنة النساء 

 
 عن أيب سعيد اخلدري، عن النبِي صلى هللا عليه وسلم قال: 

  ، قوا الدنيافاتَّ  ، فينظُر كيف تعملون ،ُفكم فيها خلِّ وإن هللَا مستَ  ، رةضِّ لوة  خَ إن الدنيا حُ "
 ".َل فتنةِّ بين إسرائيَل كانت يف النساءأوَّ  فإنَّ  ،قوا النساءواتَّ 
 

 (. 3221)ان  (، صحيح ابن حبي 2742صحيح مسلم )
 
 

(11 ) 
 ذو الكفل 

 
 : م أكثَر ِمن عشريَن مرًَّة يقولمسعُت النبَّ صلَّى هللاُ عليه وسلَّ عن عبدهللا بن عمَر قال:  

ها ،امرأة ويَ فهَ  ،ال يتورَُّع مِّن شيء ،ائيلبين إسر  كان ذو الكفلِّ مِّن"   ،فراَودها على نفسِّ
؟   ،دترعَ وأَ  فلمَّا جَلس منها بكت   ، وأعطاها ست ِّنَي دينارًا  فقال هلا: ما لكِّ

ل ُته إالَّ مِّن حاجة ، فقالت: إين ِّ وهللاِّ مل أعَمل  هذا العمَل قطُّ    .وما عمِّ
فلمَّا   ،املوُت مِّن ليلتِّه هُ كَ فأدر  .يكوَن منه شيء مِّن غريِّ أن   وقامَ  ،الكِّفلذو  قال: فندِّمَ 

 ". مكتواًب: إنَّ هللَا قد غَفر لك  هِّ وَجدوا على ابب أصبحَ 
 

سنن  مسلم،  الشيخ شعيب على شرطِ  حهُ (، وصحَّ 387رواُه ابُن حبَّان يف صحيحه )
( وقال: 7651املستدرك على الصحيحني )( وقال: حديث حسن، 2496الرتمذي )

 ناد ومل خيرجاه. صحيح اإلس
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(12 ) 

 يوسَف عليه السالم رفاتُ 
 

 األشعري، أن النبَّ صلى هللا عليه وسلم قال:عن أيب موسى 
فقال: ما هذا؟  ،ضلُّوا الطَّريق ،مِّن مِّصر ببين إسرائيلَ  ا سارَ مَّ ى عليه السَّالُم لَ إنَّ موسَ "

ن هللاِّ أالَّ  علينا َموثًقا م ذَ  أخوتُ ملا هُ رَ يوُسَف عليه السَّالُم َلمَّا حض فقال علماُؤهم: إنَّ 
َع قربِّه؟ قال: عجوز  مِّن بين   ،معنا مِّصَر حَّتَّ ننُقَل عِّظاَمهُ ُرَج مِّن نَ  قال: فَمن يعَلُم موضِّ

 . إسرائيل
قال: وما  ،قالت: حَّتَّ تُعطَيين ُحك مي  ، فقال: ُدل ِّيين على قربِّ يوُسف ،فأتـَت ه ،فبَعث إليها

؟ قالتُحك   .اجلنَّةعَك يف أكوُن م: ُمكِّ
   .َمها: أن  أعطِّها ُحكهللاُ إليهى فأوحَ  ، فكرِّه أن  يُعطَيها ذلك

بوا هذا املاء ،فانطَلقت  هبم إىل حُبرية  موضعِّ ُمستنَقعِّ ماء   :  فقالت ،فأنَضبوه .فقالت: أنضِّ
ريُق مِّثُل وإذا الطَّ  ،فلمَّا أقلُّوها إىل األرض ،فاستخَرجوا عظاَم يوُسف ،فاحتَـَفروا .احَتفِّروا

 ". ضوءِّ النَّهار
 

، مسند أيب (، وذكر الشيخ شعيب أن إسناده صحيح 723حبيان يف صحيحه ) رواه ابن
وذكر الشيخ حسني أسد أن إسناده حسن، املستدرك على الصحيحني  (7254يعلى )

 . ( وقال: صحيح اإلسناد ومل خيرجاه4088)
 

(13 ) 
 ُس الكلماتخَ 

 
 ل: هللا صلى هللا عليه وسلم قاعن احلارِث األشعريي، أن رسولَ 
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 بَن زكرايَّ خبمسِّ كلمات  يعَمُل هبنَّ وأيُمُر بين إسرائيَل أن    أَمر حيَي إنَّ هللَا جلَّ وعاَل "
 بين  خبمسِّ كلمات  تعَمُل هبنَّ وأتُمرُ  ركَ : إنَّ هللَا قد أمى قال لهوإنَّ عيسَ  ،يعَملوا هبنَّ 

   .وإمَّا أن  آُمَرهم ،همن  أتُمرَ فإمَّا أ  ،إسرائيَل أن  يعَملوا هبن  
فوَعظهم   ،وجَلسوا على الشُُّرفات ،يف بيتِّ املقدِّسِّ حَّتَّ امتأَلت قال: فجَمع النَّاسَ 

  أَمرين خبمسِّ كلمات  أعَمُل هبنَّ وآُمرُكم أن  تعَملوا هبنَّ:  وقال: إنَّ هللَا جلَّ وعاَل 
ا خبالصِّ مالِّه وَمَثُل ذلك َمَثُل رُجل  اشرَتى عبدً  ، ا: أن  تعُبدوا هللَا وال ُتشرِّكوا به شيئً أوَّهُلن  

يعَمُل ويُؤد ِّي إىل غريِّ   فجَعل العبدُ  ،: هذه داري وهذا عَملي وقال له  ،بذَهب  أو َورِّق 
فاعُبدوه وال ُتشرِّكوا    ،كم ورزَقكموإنَّ هللَا خلقَ  ؟هكذا يكوَن عبُدهُ  رُّه أن  سُ فأيُّكم يَ  ،هسي ِّد

 . به شيًئا
 جلَّ وعاَل  هُ لَ نَّ العبَد إذا مل يلتفِّت  استقبفإ ،ُتم فال تلَتفِّتوايفإذا صلَّ  ،ابلصَّالة وآُمرُكم
 .بوجهِّه

يام ا َمَثُل ذلك كَمَثلِّ رُجل  معه ُصرَّة  فيها مِّس  ،وآُمرُكم ابلص ِّ صابة  يُسرُّه عِّ  وعنَدهُ  ،كوإَّنَّ
ياَم عنَد هللاِّ أطَيُب م  ،أن  جيدوا رحَيها   .س ك املِّ ن ريحِّ فإنَّ الص ِّ

،العد هُ رَ كَمَثلِّ رُجل  أس  وإنَّ َمَثَل ذلكَ  ،وآُمرُكم ابلصَّدقة وأرادوا   ،إىل ُعنقِّه فأوثَقوا يَدهُ  و 
فجَعل يُعطيهم القليَل والكثرَي لِّيُفكَّ  ؟فدَِّي نفسي: هل لكم أن  أَ فقال ،وا ُعنَقهبضر أن  يَ 

  .منهم نفَسهُ 
راًعا يف أثَرِّه هُ بَ ل  طل ك كَمَثلِّ رجُ نَّ َمَثَل ذلفإ ، رِّ هللاوآُمرُكم بذِّك ى على  فأتَ  ، العدوُّ سِّ

   ". مِّن الشَّيطانِّ إالَّ بذِّكرِّ هللا ال حُيرُِّز نفَسهُ  ،فكذلك العبد ، نفَسه فيه فأحَرزَ  ،ُحَصني
 والسَّمعِّ  ،: ابجلماعةوأان آُمرُكم خبمس  أَمرين هللُا هبا":  هللِا صلَّى هللُا عليه وسلَّمقال رسولُ 

رب  فقد خَلعَ  فَمن فارقَ  ، واجلهادِّ يف سبيلِّ هللا ،واهلجرة ،عةطَّاوال َق  رِّب   اجلماعَة قِّيَد شِّ
ع ،اإلسالمِّ مِّن ُعنقِّه    ".جلاهليَّةِّ فهو مِّن ُجثَا جهنَّمى اوَ وَمن دعا بَدع ، إالَّ أن  يُراجِّ

 وصلَّى؟  : وإن  صامَ قال رجل
 ". ؤمِّننَي عباَد هللاسلِّمنَي املاكم املالَّذي سَّ ى هللاِّ  فادُعوا بدعوَ  .وصلَّى وإن  صامَ " :قال
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 إسناده صحيح على شرط الشيخني، وذكر الشيخ شعيب أن (6233) صحيح ابن حبان 
وابن خزمية   وقال: حديث حسن صحيح غريب، (2863سنن الرتمذي ) ، )واللفظ له(
 (، وذكر حمققه أن إسناده صحيح.1895)جزء منه( )

 
 الورِق: الفضَّة. 

 : اجلماعُة من الناس. صابةالعِ 
 احُلصني: تصغرُي ِحصن.

 صاهنا. أحرَز نفسه: 
 الريِْبق: احلْبل.

 .(6) اجلُثا، قال ابن األثري: مجُع ُجثْـَوة، وهو الشيُء اجملموع
 

(14 ) 
 إماطُة األذى

 
 عن أيب هريرَة قال: قال رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم:

َب رُجل  مَّن كان ق"  له مِّن اخلريِّ إالَّ ُغصُن شوك  كان على الطَّريقِّ  يوَجد  فلم  ،َلكمب ُحوسِّ
 ". له فُغفِّرَ  ، فعَزله  ،كان يؤذي النَّاس

 
كما رواُه ابُن    ( وذكر الشيخ شعيب أن إسناده حسن.538رواه ابن حبيان يف صحيحه )

 (.22/13عبدالربي يف التمهيد )
 

 
 
 

 

 . 1/239املعلومة األخرية من النهاية يف غريب األثر ( 6) 
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(15 ) 
 حمدَّثون 

 
 عليه وسلم قال: صلى هللاالنبِي عن أيب هريرة رضَي هللا عنه، عن 

كان يف أمَّيت هذه منهم    ن األممِّ حُمدَّثون، وإنَّه إن  ى قبَلكم مِّ إنَّه كان قد كان فيما مضَ "
 ". فإنَّه عمُر بُن اخلطَّاب

 
(، واللفظ 2398(، صحيح مسلم )3282رواه الشيخان وغريمها، صحيح البخاري )

 لألول.
 

 . : ملَهمونحَمدَّثون
 .  كثرٌي من األولياِء عن أموٍر َمغيبٍة فكانت كما َأخربواهللا: وقد أخربَ ُه  رمحَ  ابُن حجرٍ  قال

 مث بنيَّ أن هذا اندر، وأن األكثَر وقوعُه يف املنام.
 . (7)مث قال: ويف إنكاِر وقوِع ذلك مع كثرتِه واشتهارِه مكابرٌة ممن أنكره

 
(16 ) 

 قياُم الليل 
 

 ى هللا عليه وسلم قال:الباهلي، عن رسوِل هللا صل  عن أيب أمامةَ 
قبَلكم، وهو ُقربة  لكم إىل رب ِّكم، ومكف ِّرة   ُب الصاحلني عليكم بقيامِّ الليل، فإنُه دأَ "

 ". للسي ِّئات، وَمنهاة  عن اإلمث
 

 

 . 12/376فتح الباري ( 7) 
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(  3549سنن الرتمذي )وذكر حمققه أنه حسٌن بشواهده،  ،(1135) صحيح ابن خزمية
  من رواية بالل  (1156صحيحني )املستدرك على ال، أصحُّ من حديث باللوذكر أنه 

 وقال: صحيح على شرط البخاري ومل خيرجاه. 
 

(17 ) 
 الغنائم 

 
 عن أيب هريرة، عن النبِي صلى هللا عليه وسلم قال:

 ". فتأكُلهاُل انر  من السماءِّ نزِّ كانت تَ   ،لِّكم بمِّن قَ حتِّلَّ الغنائُم ألحد  ُسودِّ الرؤوسِّ  مل"
 

صحيح   حسن صحيح غريب من حديث األعمش، حديث( وقال: 3085سنن الرتمذي )
 ح الشيخ شعيب إسناده على شرط الشيخني.( وصحَّ 4806ابن حبان )

 وُسود الرؤوس: بنو آدم.
 

(18 ) 
 التعذيب

 
ًة له  ، وهو متوسِيٌد بُردهللِا صلَّى هللُا عليِه وسلَّم شكوان إىل رسولِ األرتِي قال:  بنِ  عن خبيابٍ 

   ؟، أال تدعو هللاَ لناُر لناستنصِ تَ ال : أيف ظلِي الكعبة، قلنا له 
كم حُيَفُر لُه يف األرض، فُيجَعُل فيه، فُيجاُء ابملنشارِّ فُيوَضُع  كان الرجُل فيمن قبلَ "قال: 

َشُط أبمشاطِّ احلديدِّ ما دوَن  وميُ  ،عن دينه لكَ صدُُّه ذعلى رأسهِّ فُيَشقُّ ابثنتنيِّ، وما يَ 
، وما يَ حلمهِّ من عظم  أو عصَ     .ن دينهذلك ع صدُّهُ ب 

،  ، حَّت يسرَي الراكُب من صنعاَء إىل حضرموت، ال خياُف إال هللاَ َن هذا األمرُ َتمَّ يُـ وهللاِّ لَ 
 ". كم تستعجلون أو الذئَب على غنمِّه، ولكنَّ 
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 .(21595، وأمحد يف املسند )(3416) رواه البخاري يف صحيحه 
 

(19 ) 
 الغالم املؤمن

 
 عليه وسلم قال: عن صهيب، أن رسوَل هللا صلى هللا 

  ،ك: إين قد كربتُ ا كرَب قال للملِّ فلم   حر،وكان لُه سا ، كمك  فيمن كان قبلَ " كان ملِّ 
  إذا سلكَ  هِّ فكان يف طريق ،إليهِّ غالًما يُعل ِّمه فبعثَ  .إيلَّ غالًما ُأعل ُِّمه السحر فابعث  
 ،إليه لراهبِّ وقعدَ ى الساحَر مرَّ ابفكان إذا أتَ  .فأعجَبه ،كالَمه  إليهِّ وسعَ  فقعدَ  ،راهب

: : إذا خشيَت الساحَر فقلفقال ،فشكا ذلك إىل الراهب ،ى الساحَر ضربَهفإذا أتَ 
 . فقل: حبسين الساحر وإذا خشيَت أهلكَ  ،حبسين أهلي

  فقال: اليوَم أعلمُ  ،بستِّ الناسَ ة  عظيمة  قد حَ ى على دابَّ إذ أتَ  ،فبينما هو كذلك
  إن كان أمُر الراهبِّ أحبَّ  حجًرا فقال: اللهمَّ  خذَ ؟ فأآلساحُر أفضُل أم الراهُب أفضل

ى  ومضَ  ،فقتلها ،الناُس. فرماها ضيَ حَّت ميَ  ةَ هذهِّ الدابَّ  من أمرِّ الساحرِّ فاقتل   إليكَ 
 .  الناس

  كَ من أمرِّ  قد بلغَ  ،أفضُل مين أنت اليومَ  ،بينَّ  فقال لُه الراهُب: أي   ، فأتى الراهَب فأخربَه
 .  فإن ابُتليَت فال َتُدلَّ عليَّ  ،ىوإنك ستُبتلَ  ،ما أرى

 .  األدواءِّ يُداوي الناَس من سائرِّ و  ،الغالُم ُيربُئ األكمَه واألبرص وكان
  هنا لَك أمجُع، إن  افقال: ما ه ، فأاتُه هبدااي كثرية ، كِّ كان قد عميجليس  للملِّ  فسمعَ 

آمنَت ابهللِّ دعوُت هللاَ   فإن أنتَ  ،شفي هللاُ إَّنا يَ  ،شفي أحًدافقال: إين ال أَ ين. أنَت شفيتَ 
   . فشفاُه هللاُ   ،. فآمَن ابهللِّ فشفاكَ 

بصرك؟ قال:   ن ردَّ عليكَ فقال لُه امللُك: مَ  ،إليهِّ كما كان جيلسُ  فجلسَ  ،كَ ى امللِّ فأتَ 
 .  هللاُ  كَ  وربُّ ؟ قال: ريب ِّ ربٌّ غريي  . قال: ولكَ ريب ِّ 

   .حَّت َدلَّ على الغالم هُ بُ يُعذ ِّ  فلم يزل   ،فأخَذه
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 األكمَه واألبرَص ن سحرَك ما ُتربئُ مِّ  قد بلغَ  ، بينَّ  : أي  كُ فقال لُه امللِّ  ،لغالمِّ  ابفجئَ 
حَّت دلَّ   هُ بيعذ ِّ  فلم يزل   ، . فأخَذهشفي هللاُ إَّنا يَ  ، ي أحًداشفِّ فقال: إين ال أَ  ،وتفعُل وتفعل
 .  على الراهب

املئشاُر على   عَ فُوضِّ  ،فدعا ابملئشارِّ  ، فأَب  ، عن دينك : ارجع  له فقيل  ، ابلراهبِّ  يءَ فج 
هفرِّ مَ  قَّاه حَّت وقعَ  ،فشقَّه ،قِّ رأسِّ  .  شِّ

هفرِّ َع املئشاُر يف مَ . فُوضِّ . فأَب عن دينك : ارجع  له فقيلَ  ،جبليسِّ امللكِّ  يءَ مث ج  ،قِّ رأسِّ
قَّاه فشقَُّه بهِّ حَّت وقعَ   .  شِّ

: ابِّه فقالإىل نفر  من أصح  . فدفَعهُ . فأَب نكعن دي : ارجع  له  ابلغالمِّ فقيلَ  يءَ مث ج
عن دينِّه،   م ذروَته، فإن رجعَ فإذا بلغتُ  ،اجلبلَ  بهدوا . فاصعَ اذهبوا بهِّ إىل جبلِّ كذا وكذا

 وإال فاطرحوُه.  
  ، هبم اجلبلُ  فَ . فرجَ يهم مبا شئتَ اكفنِّ  فقال: اللهمَّ  ،دوا به اجلبلَ فصعَ  ،فذهبوا به

 فسقطوا.
 . : كفانيهم هللاُ ؟ قالأصحابك : ما فعلَ كُ فقال لُه امللِّ  ،كِّ ميشي إىل امللِّ  وجاءَ 

فإن   ، ور ، فتوسَّطوا بهِّ البحرَ رقُ فقال: اذهبوا بهِّ فامحلوُه يف قُ  ،أصحابِّهر  من فدفَعه إىل نفَ 
 .  فوهُ وإال فاقذِّ  ،عن دينِّه رجعَ 

 .  قوا رِّ فغَ  ،هبم السفينةُ  . فانكفأت  يهم مبا شئتَ اكفنِّ  فقال: اللهمَّ  ،فذهبوا به
 . هللاُ   كفانيهمُ :  قال؟ أصحابك ُك: ما فعلَ فقال لُه امللِّ  ،كِّ وجاء ميشي إىل امللِّ 

: إنكَ فقال للملِّ  : جتمُع  ؟ قال: وما هو. قالبه كَ لسَت بقاتلي حَّت تفعَل ما آمرُ  كِّ
مث ضعِّ السهَم يف   ، سهًما من كنانيت مث خذ   ،ين على جذع بُ صلُ وتَ  ،الناَس يف صعيد  واحد

. مث ارمِّ  ، كبدِّ القوسِّ   ين.  ذلك قتلتَ   إذا فعلتَ  فإنكَ  ، ينمث قل: ابسمِّ هللاِّ رب ِّ الغالمِّ
  مث وضعَ  ،سهًما من كنانتِّه مث أخذَ  ، على جذع   وصلَبهُ  ،الناَس يف صعيد  واحد فجمعَ 

 .دغِّهفوقع السهُم يف صُ  ، مث رماهُ  ، قال: ابسمِّ هللاِّ رب ِّ الغالممث  ، السهَم يف كبدِّ القوسِّ 
   .فمات ،دغِّه يف موضعِّ السهمِّ يف صُ  يَدهُ  ضعَ فوَ 

  .آمنَّا برب ِّ الغالم ،آمنَّا برب ِّ الغالم ،الغالم : آمنَّا برب ِّ فقال الناسُ 
َ فأُ     .قد آمَن الناسُ  ، كرُ ذَ حَ  بكَ  حتذُر؟ قد وهللاِّ نزلَ   : أرأيَت ما كنتَ ُك فقيل لهُ امللِّ  تِّ
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  عن دينِّهِّ  وقال: من مل يرجع   ،َم النريانضرَ وأَ  ،تفُخدَّ كِّ كَ خدودِّ يف أفواهِّ الس ِّ ابألُ  فأمرَ 
 .  محِّ : اقتَ له أو قيلَ  ، وُه فيهامحُ فأَ 
: اي  فقال هلا الغالمُ  ،أن تقَع فيها  ست  فتقاعَ  ، امرأة  ومعها صيبٌّ هلا حَّت جاءتِّ  ،علواففَ 

 ".فإنكِّ على احلق ِّ  اصربي ،هِّ مَّ أُ 
 

 (.23976(، مسند أمحد )873)(، صحيح ابن حبان  3005صحيح مسلم )
 

 املئشاُر واملنشاُر مبعىن.
 الُقرقور: السفينُة الكبرية. 

 انكفأت: مالت.
 .(8)فأمحوُه فيها: ارموُه فيها، من قوهلم: محيُت احلديدَة وغريها إذا أدخلتها الناَر لتحَمى

 
(20 ) 

 كثرة األسئلة واالختالف 
 

 النبِي صلى هللا عليه وسلم قال:عن أيب هريرة رضَي هللا عنه، عن 
كم سؤاهُلم واختالُفهم على أنبيائِّهم، فإذا  ن كان قبلَ مَ  كَ هلَ عوين ما تركُتكم، إَّنا أَ دَ "

 ". موا منه ما استطعتُ هنيُتكم عن شيء  فاجتنبوه، وإذا أمرُتكم أبمر  فأتُ 
 

(  2679سنن الرتمذي )(، 1337صحيح مسلم )(، 6858رواه البخاري وغريه، صحيحه )
 للبخاري. وقال: حديث حسن صحيح. واللفظ 

كم بكثرةِّ سؤاهلِِّّم واختالفِّهِّم  ن كان قبلَ مَ  فإَّنا هلكَ  ، روين ما تركُتكم ذَ ولفظُه عند مسلم: "
 ". عوهُ فدَ  ء  يُتكم عن شيوإذا هنَ  ،ماستطعتُ وا منُه ما فأتُ  ء  فإذا أمرُتكم بشي ،على أنبيائهم 

 
 

 . 18/133املعلومة األخرية من شرح النووي على صحيح مسلم ( 8) 
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(21 ) 
 قبور األنبياء 

 
  قبَل أن ميوَت خبمٍس وهو يقول: عن جندب قال: مسعُت النبَّ صلى هللا عليه وسلمَ 

خذوا أال فال تتَّ  ،خذون قبوَر أنبيائِّهم وصاحليهم مساجدَ ن كان قبَلكم كانوا يتَّ مَ  أال وإنَّ "
 . "أهناكم عن ذلكإين  ،القبوَر مساجدَ 

 
 (. 532جزٌء من حديٍث رواُه مسلٌم يف صحيحه )

 
(22 ) 

 صالُة العصر
 

 قال:  عن أيب َبصرَة الِغفاريي 
  :فقال صِ ى بنا رسوُل هللِا صلَّى هللاُ عليه وسلََّم العصَر ابملخمَّ صلَّ 

  عليها كان له أجرهُ  فمن حافظَ  ،كم فضيَّعوهان كان قبلَ على مَ  ت  ضَ إنَّ هذه الصالَة ُعرِّ "
 .النَّجمُ  :. والشاهد"صالَة بعدها حَّت يطلَع الشاهدوال  ،تنيمرَّ 
 

 (.27270مسند أمحد ) (، 1471(، صحيح ابن حبان )830يح مسلم )صح
 

 . (9)رٍي إىل مكةاملخمَّص: طريٌق يف جبِل عَ 
 

 
 
 

 

 . 5/73معجم البلدان ( 9) 
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(23 ) 
 املرأُة املخزومية والسرقة

 
 عن عائشَة رضَي هللا عنها: 

 هللِا صلَّى هللاُ  كلِيُم فيها رسولَ : من يفقالوا ،  املرأِة املخزوميِة اليت سرَقتقريًشا أمهَّهم شأنُ أنَّ 
 ؟ عليه وسلَّم

 ؟   هللِا صلَّى هللاُ عليه وسلَّمِحبُّ رسولِ  ُئ عليه إال أسامةُ : ومن جيرت فقالوا
 "تشفُع يف حد   من حدودِّ هللاِّ؟أ"  :وسلَّم هللِا صلَّى هللاُ عليه رسولُ  فقالَ  ،أسامةُ  هُ مَ فكلَّ 

فيهم   ، أهنم كانوا إذا سرقَ كم الذين قبلَ  كَ هلَ إَّنا أَ  ، أيها الناس" :فقال فاختطبَ  مث قامَ 
لو أنَّ فاطمَة بنَت   ، هللاِّ اي ُ وَ  ،دَّ أقاموا عليه احل فيهم الضعيفُ  وإذا سرقَ  ،هتركو  الشريفُ 

 ". د  سرَقت  لقطعُت يَدهاحممَّ 
 

، واللفظ وآخرون ،(1688لم يف صحيحه )مس (، و 3288البخاري يف صحيحه )رواه 
 . لألخري

 
(24 ) 

 الشح   خطر
 

 سلم قال:عن جابِر بِن عبدهللا، أن رسوَل هللا صلى هللا عليه و 
ن كان مَ  فإنَّ الشُّحَّ أهلكَ  ،واتَّقوا الشُّحَّ  ،مات  يوَم القيامةلُ فإنَّ الظُّلَم ظُ  ، اتَّقوا الظُّلمَ "

 ". هم على أن سفكوا دماَءهم واستحلُّوا حمارَمهممحلَ  ، كمقبلَ 
 

 .(14501، وأمحد يف مسنده ) (2578رواه مسلم يف صحيحه )
 

 والشحي: أشدُّ البخل.
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(25 ) 
 ُر املعسرإنظا

 
 عليه وسلم: عن ُحذيفَة بِن اليماِن رضَي هللا عنه قال: قاَل رسوُل هللا صلى هللا 

: ال.  ؟ قالفقالوا: أعملَت من اخلريِّ شيًئا ،م بَلكُة روَح رجل  مَّن كان قكقَّتِّ املالئلتَ "
رَ  أن  فآُمُر فتياين ،نُت ُأدايُن الناسَ . قال: ك : َتذَكَّرقالوا ن وَّزوا عويـََتج  يُنظِّروا املُعسِّ

ر  ". : جَتوَُّزوا عنه: قال هللاُ عزَّ وجلَّ . قالاملوسِّ
 

 (، واللفظ لألخري.1560(، مسلم )1971ا، البخاري )رواه الشيخان وغريمه
 

 .التجاوُز والتجوُُّز معنامها املساحمُة يف االقتضاِء واالستيفاء، وقبوُل ما فيه نقٌص يسري
حلديِث أنه ال حُيتَقُر شيٌء من أفعاِل اخلري، فلعلُه سبُب السعادِة واستفاَد اإلماُم النوويُّ من ا

 .(10)ةوالرمح
 

(26 ) 
 املسرُف اخلائف

 
 عن أيب هريرة، أن رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 

ه أسرفَ " مث   ، ى بنيه فقال: إذا أان متُّ فأحرِّقويناملوُت أوصَ  هُ ا حضرَ فلم   ،رجل  على نفسِّ
  هُ بَ ين عذااًب ما عذَّ بَ عذ ِّ يُ  لَ ريب ِّ  عليَّ  رَ لئن قدَ  هللاِّ فوَ  ، وين يف الريحِّ يف البحرِّ رُ مث اذ   ،قوينحَ اس  

 .  ابه أحدً 
 لكَ : ما محَ . فقال لهفإذا هو قائم   .ي ما أخذتِّ : أد ِّ فقال لألرض ،علوا ذلك بهففَ  :قال

! أو قال على ما صنعَت؟ فقال: خشيُتكَ   . "له بذلك فرَ . فغَ خمافُتك : اي رب ِّ
 

 . 10/224شرح النووي على صحيح مسلم ( 10) 
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 واللفظ لألول. (، 3291(، والبخاري من رواية أيب سعيد )2756رواه مسلم يف صحيحه )

 
(27 ) 

 قاتُل املائة
 

 قال:عن أيب سعيٍد اخلُدريي، أن نبَّ هللا صلى هللا عليه وسلم 
  ،عن أعلمِّ أهلِّ األرض فسألَ  ،وتسعني نفًساتسعًة  كم رجل  قتلَ كان فيمن كان قبلَ "

 ،: الفقال ؟فهل له من توبة   ،نفًسا تسعًة وتسعنيَ  فقال: إنَّه قتلَ  هُ فأات ،فُدلَّ على راهب
 فكمَّل به مائًة.   ،فقتله

فهل له   ،مائَة نفس : إنَّه قتلَ فقال ،فُدلَّ على رجل  عامل  ، مثَّ سأل عن أعلمِّ أهلِّ األرض
فإنَّ هبا   ،كذاإىل أرضِّ كذا و  ؟ انطلق  وبني التَّوبة وُل بينهُ ومن حيَ  ، : نعم؟ فقالمن توبة  

ا أرُض سوءوال تر  ،يعبدون هللَا فاعُبدِّ هللَا معهمُأانًسا  ك فإهنَّ ع  إىل أرضِّ    .جِّ
فيه مالئكُة الرَّمحةِّ ومالئكُة  مت  فاختصَ  ،املوتُ  الطَّريَق أاتهُ  َصفَ حَّتَّ إذا نَ ، فانطلقَ 

: مالئكُة العذاب وقالت   ، قباًل بقلبِّه إىل هللااتئًبا مُ  : جاءَ مالئكُة الرَّمحة فقالت   ،ذابالع
: قِّيسوا ما بني فقال ،بينهم  فجعلوهُ  ،مَلك  يف صورةِّ آدمي    م. فأاتهخريًا قطُّ إنَّه مل يعَمل  

  ، أدََن إىل األرضِّ الَّيت أراد  فوجدوهُ  ، . فقاسوهفإىل أيَّتِّهما كان أدََن فهو له ،نيضَ األر  
 ."ةمالئكُة الرَّمح فقبضتهُ 

 
واللفظ   (.611(، صحيح ابن حبان )2766)صحيح مسلم (، 3283صحيح البخاري )

 ملسلم.
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(28 ) 
 أمُّ اخلبائث 

 
مسعُت النبَّ صلى هللا عليه   خطيًبا: عن عبدالرمحن بن احلارِث قال: مسعُت عثماَن بَن عفيانَ 

 وسلم يقول:
  ، لِّقت ه امرأة  فعَ  ،َلكم يتعبَُّد ويعتزُل النَّاس فإنَّه كان رُجل  مَّن قب  ،اجَتنِّبوا أمَّ اخلبائث"

فطفِّقت  كلَّما يدُخُل اباًب   ، فدخل ،لَشهادة  فقالت: إانَّ ندعوكَ  ،فأرَسلت  إليه خادًما
  ، وعنَدها غالم  وابطَية  فيها خر   ،مرأة  وضيئة  جالسةى إىل احَّتَّ أفضَ  ،دونَه أغَلقت هُ 

ُعكَ  أو تشَرَب   ،َع علي  أو تق ،ولكِّن  دَعوُتك لتقُتَل هذا الغالم ،لشهادة فقالت: إانَّ مل َند 
حُت بكَ  ،كأًسا مِّن هذا اخلمر   .وفَضحُتك فإن  أبـَي َت صِّ

   .ًسا مِّن هذا اخلمرقال: اسقيين كأ ،قال: فلمَّا رأى أنَّه ال بدَّ له مِّن ذلك
فاجَتنِّبوا   .وقَتل النَّفسَ  ،فلم يَزل  حَّتَّ وَقع عليها ،فقال: زيديين ،كأًسا مِّن اخلمر  فسَقت هُ 
َكنَّ أحُدمها  ، فإنَّه وهللاِّ ال جيتمُِّع اإلمياُن وإدماُن اخلمرِّ يف صدرِّ رُجل  أبًدا ،اخلمرَ  لَيوشِّ

 ". خُيرُِّج صاحَبهُ 
 

 (، وصححه الشيخ شعيب. 5348رواه ابن حبان يف صحيحه )
 

 علقته: عشقتُه وأحبَّته. 
 الباطية: إانء. 

 
(29 ) 

 الكِّرب  والُعجب
 

  صلى هللا عليه وسلم يقول:عن أيب هريرَة قال: مسعُت رسوَل هللا
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فهو يتجلجُل  يتبخرت، ميشي يف بُرديه، قد أعجبته، فخسَف هللا به األرض،بينما رجل  "
 ". فيها إىل يومِّ القيامة
 . "...يَتبخرُت يف ُحلَّة"إن رجالً مَّن كان قبلكم ويف لفٍظ آخَر عنه: 

 
وسنن  (،10881(، مسند أمحد )5452(، صحيح البخاري )2088مسلم ) صحيح

 واللفُظ ملسلم. وقال: حديث صحيح. (2491الرتمذي من حديث عبدهللا بن عمرو )
 

    .(11)يتجلجل: يتحرَُّك وينزُل مضطرابً 
 

(30 ) 
 االنتحار

 
 قال: قال رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم:  ندب بن عبدهللاعن جُ 

الدُم   ، فما رقأَ فحزَّ هبا يَده ،يًناسك ِّ  زِّع، فأخذَ ، فجَ كم رجل  به جرح  كان فيمن كان قبلَ "
ه، حرَّ  حَّت مات، قال هللاُ تعاىل: ابدرين عبدي   ". مُت عليه اجلنةبنفسِّ

 
 .(3276)  رواه البخاري يف صحيحه

 
 فما رقأ: مل ينقطع.

 .(12)ابدرين بنفسه: كنايٌة عن استعجاِل املوت 
 

 
 

 

 . 14/64النووي على صحيح مسلم شرح ( 11) 
 . 6/500فتح الباري ( 12) 
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(31 ) 
 الطاعون 

 
: ماذا مسعَت ِمن ُل أسامةَ بَن زيدأَيس  هُ أنه مسعَ  ، ، عن أبيهعن عامِر بِن سعِد بِن أيب وقاص
 :  فقال أسامة؟ الطاعونرسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم يف 

َل على طائفة  مِّن بين " إسرائيل، أو: على َمن كان قبَلكم، فإذا  الطاعوُن رِّج س، ُأرسِّ
 ."ارًا منهرجوا فر َع أبرض  وأنتم هبا فال ُتَ سعُتم به أبرض  فال تـَق دُِّموا عليه، وإذا وق

 (، واللفظ لألول.2218(، صحيح مسلم )3286متفق عليه، صحيح البخاري )
 

(32 ) 
 شحوُم امليتة

 
 امليتة: قال رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم يف 

 . "لوه، مث ابعوه، فأَكلوا مثَنهُشحوَمها مجَّ  إنَّ هللاَ ملا حرَّمَ  ،هللاُ اليهود  قاتلَ "
 

 (. 1581، ومسلم )(2121جابٍر يف صحيحه )  عن البخاريجزء من حديٍث رواه 
 

َر أمََّتُه أن يفعلوا مثَل ذلك   .(13)فحذَّ
 

(33 ) 
 بناء البيت احلرام

 قالت: رضَي هللا عنها  عن عائشَة 
ضُت البيَت، مث  داثَُة قومِّكِّ ابلكفرِّ لنقَ حلوال ": هللِا صلَّى هللُا عليِه وسلَّم قال يل رسولُ 

 ". ، وجعلُت لُه َخل ًفاقصرت  بناَءهُ ، فإنَّ قريًشا استَ عليهِّ السالم  لى أساسِّ إبراهيمَ نيُتُه علبَ 
 

 . 42/ 9التمهيد البن عبدالرب ( 13) 
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 ولفظهما سواء.  (.1333) مسلمصحيح (، 1508صحيح البخاري )

 
عن متاِم بنائها، واقتصرت على هذا القدِر لقصوِر النفقِة أي قصرت قريٌش معىن استقصرت: 

 . هبم عن متامها
 .(14)واخلَلف: ابٌب من َخلِف الكعبة

 
(34 ) 

 األذى يف سبيل الدعوة 
 

 رضَي هللا عنها، زوَج النبِي صلى هللا عليه وسلم حدَّثته:  عن عروة، أن عائشَة 
 ؟ من يوِم ُأحد يوٌم أشدَّ  ى عليكَ : هل أتَ لنبِي صلَّى هللاُ عليِه وسلَّمأهنا قالْت ل

  رضتُ ، إذ عَ العقبةما لقيُت منهم يوَم  ما لقيُت، وكان أشدُّ  كِّ لقد لقيُت من قومِّ "قال: 
بين إىل ما أردُت، فانطلقُت وأان مهموم   الل، فلم جيُ عبدِّ كُ  نفسي على ابنِّ عبدِّ ايليلِّ بنِّ 

، فرفعُت رأسي، فإذا أان بسحابة  قد ق  إال وأان بقَ على وجهي، فلم أستفِّ  رنِّ الثعالبِّ
  لك، وما قومِّكَ  لَ قو  فإذا فيها جربيُل، فناداين فقال: إن هللَا قد سعَ  ،أظلَّتين، فنظرتُ 

،  مبا شئَت فيهم، فناداين ملَ  هُ لتأمرَ  َك اجلبالِّ ملَ  هللاُ إليكَ  عثَ وا عليك، وقد بَ دُّ رَ  ُك اجلبالِّ
، مث قال: اي حممَّ  فسلَّمَ    َق عليهمُ ُأطبِّ  شئَت أن   ذلك فيما شئَت، إن   د، فقالَ عليَّ

 ن يعبدُ هللُا من أصالهبم مَ َج رِّ أن خيُ : بل أرجو لنيبُّ صلَّى هللُا عليهِّ وسلَّمفقال ا .األخشَبني
 . "شرُك به شيًئاهللَا وحده، ال يُ 

 
 (.1795، صحيح مسلم )(3059صحيح البخاري )

 
 وقرُن الثعالِب هو قرُن املنازل، وهو ميقاُت أهِل جند، وهو على مرحلتني من مكة.

 

 . 9/89ينظر شرح النووي على صحيح مسلم ( 14) 
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طيفان مبكةَ 
ُ
 .(15) ، الذي يقابلهرواألمح ،، ومها أبو قُبيس املكرَّمةواألخشبان: اجلبالن امل

 
(35 ) 

 أكرم الناس 
 

 عن أيب هريرَة رضَي هللا عنه قال:
 أيُّ الناِس أكَرُم؟ قال:   :رسوُل هللِا صلَّى هللاُ عليه وسلَّم ُسئلَ 

 . "نَد هللاِّ أتقاهمأكَرُمهم ع"
   .ُلك سأ: ليس عن هذا نقالوا

 .   " بنِّ نيب ِّ هللا، ابنِّ خليلِّ هللاهللا، ا كَرُم الناسِّ يوُسُف نيبُّ هللا، ابُن نيب ِّ فأ"قال: 
   .ُلك سأ: ليس عن هذا نقالوا

يارُكم يف اجلاهليَّ  ؟لوَنينن َمعادِّنِّ العربِّ َتسأفع"قال:  يارُكم يف اإلسالمِّ إذا فـَُقهواخِّ  . " ةِّ خِّ
 

 (.4412صحيح البخاري )
 

 يف تقسيٍم لطيٍف من احلافِظ ابِن حجٍر رمحَُه هللا يقول:
   :رابعية القسمةُ 

 هم يف اجلاهليةِ وكان شرفُ  ،يف اإلسالم والشرفِ  يف اجلاهليةِ  بني الشرفِ  من مجعَ  إن األفضلَ ف
صفني  املتَّ  إىل اآلابءِ  ا ابالنتسابِ خصوصً  ،ومنافرته الطبعِ  مةِ  مالءمن جهةِ  احملمودةِ  ابخلصالِ 

إىل ذلك  أضافَ من  هم مرتبةً مث أرفعُ  .اشرعً  احملمودةِ  ابخلصالِ  يف اإلسالمِ  مث الشرفُ  .بذلك 
  .يف الدين هَ التفقُّ 

   . املراتبفهذا أدنَ  ،ا يف اإلسالممشروفً  واستمرَّ  ا يف اجلاهليةِ ذلك من كان مشروفً  ومقابلَ 
ودونه من كان   ،ا يف اجلاهليةشريفً  ومل يكنْ  وفقهَ  يف اإلسالمِ  من شرفَ  :الثالث والقسمُ 

  .همل يتفقَّ  كذلك لكنْ 

 

 . 155/ 12ينظر شرح النووي على صحيح مسلم ( 15) 
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  ، فهذا دون الذي قبله  ، ا يف اإلسالممشروفً  مث صارَ  ا يف اجلاهليةِ ريفً من كان ش الرابعُ  والقسمُ 
 .(16)اجلاهل من الشريفِ  ى رتبةً فهو أعلَ  هَ فإن تفقَّ 

 
(36 ) 

 ابُن ُجدعان 
 

 عن عائشَة رضَي هللا عنها قالت: 
 ؟هانفعُ  فهل ذاكَ  ،املسكنيويُطِعُم  ،ُل الرَِّحمصِ كان يف اجلاهليِة يَ   دعانَ جُ ابُن   ،اي رسوَل هللا 

 . "رب ِّ اغفر  يل خطيئيت يوَم الد ِّين :نُه مل يُقل  يوًماإ ،هال ينفعُ " :قال
 

 .(214صحيح مسلم )
 

، أدرَك النبَّ صلى هللا عليه  بن جدعان كان من الكرماِء األجواِد املطِعمني يف اجلاهلية عبدهللا
ابب الدليل على أن من ماَت هلذا الباِب بقوله:  مسلمٌ  اإلمامُ  وسلم قبَل النبوة. وقد ترجمَ 

 .(17)على الكفِر ال ينفعُه عمل
 

(37 ) 
 وصُف موسى وعيسى عليهما السالم

 
 عباٍس رضَي هللا عنهما، عن النبِي صلى هللا عليه وسلم قال:عن ابن 

، ورأيُت  ، كأنه من رجالِّ َشُنوَءةااًل َجع ًداوَ رأيُت ليلَة ُأسرَِّي يب موسى، رجاًل آدَم، طُ "
َن  ، ورأيُت مالًكا خاز الرأس َط ، َسب  مرةِّ والبياضإىل احلُ  ،قل  ، مربوَع اخلَ  مربوًعاعيسى رجاًل 

 

 . 6/415فتح الباري ( 16) 
 . ، بتحقيقي 212 -210ص تنظر أخبار ابن جدعان يف كتاب "مراقي اجلنان" البن عبداهلادي املقدسي ( 17) 
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{ ]سورة السجدة:  َفاَل َتُكْن يف ِمْريٍَة ِمْن ِلَقائِهِ } نَّ هللُا إايهُ راهُ يف آايٍت أَ  ".الَ والدج  ، النار
23.] 
 

 (.165(، صحيح مسلم )3067صحيح البخاري )
 

 هو اكتناُز اجلسم، كما رجََّحُه العلماء. وسى عليه السالُم املراُد ابجلعِد يف م
 .(18)والشعُر السَّبط: املسرتسل، الذي ليس فيه تكسُّر

وشنوءة: حيٌّ من اليمن، يُنَسبون إىل شنوءة، وهو عبدهللا بن كعب بن عبدهللا بن مالك بن 
 نصر بن األزد.

 .(19)كان بينُه وبني أهله  ولقُب شنوءَة لشنآنٍ 
 

(38 ) 
 يوُم عاشوراء 

 
 عن ابِن عباٍس رضَي هللا عنهما:  
يوًما، يعين  يصومون  ميا َقِدَم املدينَة وجَدهم ]أي اليهوَد[أن النبَّ صلى هللا عليه وسلم لَ 

عاشوراء، فقالوا: هذا يوٌم عظيم، وهو يوٌم جنَّى هللا فيه موَسى وأغرَق آَل فرعون، فصاَم 
 موَسى شكرًا هلل.

 فصاَمه، وأمَر بصيامه. ". منهموَسى مب  أان أوىَل فقال: "
 

 .(. واللفظ لألول1130، صحيح مسلم )(3216صحيح البخاري )
 

 

 

 . 2/227ينظر شرح النووي على صحيح مسلم ( 18) 
 . 6/429فتح الباري ( 19) 
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(39 ) 
 عمرو بن حُلي  

 
 عن أيب هريرة: قال النبُّ صلى هللا عليه وسلم:

َبُه يف النار، وكان أوََّل َمن سيََّب  عامر   رأيُت عمَرو بنَ " بنِّ حُلَي   اخلُزاعيَّ جيرُّ ُقص 
 ". ائبالسو 

 
 (.2856، صحيح مسلم )(4347صحيح البخاري )

 
 . (20) عمرو بن حلي أوُل من غريََّ ديَن إمساعيل، فنصَب األواثن، وسيبَّ السائبة... 

 . عليها شيء  لُ مَ فال حيُْ  املزعومةِ  هما آلهلتِ بوهنَ سييِ يُ الناقُة والسائبة: 
   أي أمعاءه. :وجيرُّ ُقصبه

 
(40 ) 

 الذين ظلموا أنفسهم
 
 : قال ملَّا مرَّ اِبحِلْجرِ أنَّ النبَّ صلَّى هللاُ عليِه وسلََّم بدهللا بن عمَر رضَي هللا عنه، ن عع
. مث تَقنََّع  "مأصاهبَ كم ما ال َتدخلوا مساكَن الذين ظلموا إال أن تكونوا ابكني، أن ُيصيبَ "

 . على الرَّْحل ِه وهوبردائ
 

 (.2980(، صحيح مسلم )3200صحيح البخاري )
 

ابحِلجِر دايِر مثود، يف حاِل توجُّههم إىل  النهُي مليا مرُّوا مع النبِي صلى هللا عليه وسلم  كان
 .(21)تبوك

 

 . 6/549فتح الباري ( 20) 
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       *     * * 

 
 اإلخبار عن املستقبل

 
جربيَل عليه السالُم وسؤالِه رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم عن اإلميان  يف حديثِ  -

   يف آخره: اءَ ، الذي رواُه عمُر رضَي هللا عنه، جواإلسالم

  ؟ين عن الساعةفأخربِ 
   . "من السائل عنها أبعلمَ  ما املسؤولُ قال: "

   ؟ارهتاقال: فأخربين عن أمَ 
الشاء، يتطاولون يف   عاءَ رِّ  ،العالة راةَ العُ  فاةَ ى احلُ وأن ترَ  ، هاتَ ربَـّ  ةُ األمَ  أن تلدَ : "قال

 . "البنيان
 .(22)رواه مسلم

 
يف األَمِة تلُد ربَّتها: إخباٌر عن كثرِة السراري وأوالدهني، فإنَّ   قال اإلماُم النوويُّ رمَحُه هللا،

 مبنزلِة سيِيدها.ولَدها من سيِيدها 
عاِة اإلبل: معناُه أن أهَل الباديِة وأشباَههم من أهِل احلاجِة والفاقة، تُبَسُط هلم الدنيا  ويف رُ 

 .(23) حىت يتباهون ابلبنيان
 

   قاَل رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم:عن أيب هريرَة رضي هللا عنه قال:  -

 

 . 1/530فتح الباري ( 21) 
 . ( 7أول حديث من كتاب اإلميان يف صحيحه )( 22) 
 . ( 7)  1/159النووي على صحيح مسلم شرح ( 23) 
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رِّ الزمانِّ دجَّالوَن كذَّابون " أيتوَنكم من األحاديثِّ مبا مل َتسَمعوا أنتم   ،يكوُن يف آخِّ
هم   كم،وال آابؤ  كم وإايَّ لُّوَنكم وال يَفتِّنوَنكم ،فإاي     ".ال ُيضِّ

 .(24)رواه مسلم
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 . ( 7رواه يف مقدمة صحيحه )( 24) 
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 (25)املراجع
 

ترتيب عالء الدين علي بن بلبان الفارسي؛ حققه   /اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان
هـ 1414-1393بريوت: مؤسسة الرسالة،  -.2ط -وخرَّج أحاديثه شعيب األرانؤوط.

 ]الرتاث[.
 دار الكتب العلمية ]الرتاث[. :بريوت  -.املباركفوري /بشرح جامع الرتمذي حتفة األحوذي

حتقيق مصطفى أمحد  ابن عبد الرب القرطب؛ /التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد
 ... ]الرتاث[. -هـ 1401الرابط: وزارة األوقاف،  -العلوي وآخرين.

إبراهيم حتقيق أمحد حممد شاكر، حممد فؤاد عبد الباقي،  /سنن الرتمذي )اجلامع الصحيح(
 القاهرة: دار احلديث، د.ت. -عطوة.

هـ  1392بريوت: دار إحياء الرتاث،  -.2ط -.شرح النووي على صحيح مسلم
 ]الرتاث[.

 = اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان.   صحيح ابن حبان

الرايض : شركة الطباعة   -. 2ط -حتقيق حممد مصطفى األعظمي. /صحيح ابن خزمية
 هـ.1401العربية السعودية احملدودة،  

بريوت؛ دمشق: دار ابن كثري: دار   -.3ط -حتقيق مصطفى ديب البغا. /صحيح البخاري
 هـ ]الرتاث[. 1407اليمامة، 

بريوت: املكتب  -.3ط -حممد انصر الدين األلباين. /صحيح اجلامع الصغري وزايدته
 هـ.1410اإلسالمي، 

 هـ.1416بريوت: دار ابن حزم،  -.صحيح مسلم

هـ 1379بريوت: دار املعرفة،  -ابن حجر العسقالين. /فتح الباري: شرح صحيح البخاري
 ]الرتاث[.

 

وضع يف آخرها لفظ ]الرتاث[ هكذا بني معقوفتني، هي لألقراص املدجمة اليت أصدرها مركز   املراجع اليت (25) 
 . الرتاث للربجميات يف األردن 
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بريوت:   -.اكم النيسابوري، حتقيق مصطفى عبدالقادر عطااحل  /املستدرك على الصحيحني
 هـ ]الرتاث[.1411دار الكتب العلمية، 

دمشق: دار املأمون للرتاث،  -حتقيق حسني سليم أسد. /مسند أيب يعلى املوصلي
 هـ ]الرتاث[.1404

 القاهرة: مؤسسة قرطبة ]الرتاث[. -.مسند أمحد بن حنبل

 بريوت: دار الفكر ]الرتاث[. -ايقوت احلموي. / معجم البلدان
  -ابن األثري؛ حتقيق طاهر أمحد الزاوي، حممود الطناحي. /النهاية يف غريب احلديث واألثر 

 هـ ]الرتاث[.1399بريوت: دار الفكر، 
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